
 ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲುಥರ ಕಿಂಗ   
ಲ ೇೇಃ ಡ ೇವ್ಹಿಡ ಎಡಲರ, ಚಿತ್ರೇಃ ರಾಬರ್ಿ ಕ್ಯಸಿಲಾಲ   

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆಃ ಪ್ರಭಾಕರ ನಾನಾವಟಿ  



ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲುಥರ ಕಿಂಗ, ಜ್ಯಯನಿಯರ ಇವರು ಅಮೇರಿಕ ಯ ಮಹತ್ವದ ಮುಿಂದಾಳುಗಳಲ್ಲಲ ಒಬಬರು. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳು 
ಆವ ೇಶಪೂಣಿವಾಗಿರುತಿ್ತದದವು. ಅಮೇರಿಕ ಯಲ್ಲಲಯ ಕ್ಪುು ಬಣಣದ ಜ್ನರನುು ಶಾಲ -ಕಾಲ ೇಜ್ುಗಳಲ್ಲಲ, ನೌಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಲ 
ಬಹಿಷೃತ್ರಿಂತ  ವತ್ತಿಸ್ುವ ಅನಾಯಯಕಾರಕ್ ಕಾನಯನುಗಳ ವ್ಹರ ಯೇಧದಲ್ಲಲ ಅವರು ಹ ಯೇರಾರ್ ನಡ ಸಿದರು. ದ ೇಶದಲ್ಲಲ 
ಎಲಲರಿಗಯ ಸ್ಮಾನ ಹಕ್ುುಗಳು ಇರಬ ೇಕ ಿಂಬ ನಾಯಯಯುತ್ ಬ ೇಡಿಕ ಗಾಗಿ ಆಿಂದ ಯೇಲನ  ಮಾಡಿದರು.  



ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಿಂಗ ಇವರ ಜ್ನಮವು 15 ಜಾನ ೇವಾರಿ 1929 ರಿಂದು ಅಟಾಲಿಂಟಾ, ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಲ ಆಯಿತ್ು. ಇವರ ತ್ಿಂದ  
ಇಗರ್ಜಿಯ ಪಾದ್ರರಯಾಗಿದದರು. ತಾಯಿ ಶಾಲ ಯಲ್ಲಲ ಕ್ಲ್ಲಸ್ುತಿ್ತದದಳು. ಇವರಿಗ  ವ್ಹಲ್ಲ ಕರಸಿಿನ್ ಎಿಂಬ ತ್ಿಂಗಿ ಮತ್ುಿ ಅಲ ರೆಡ್ 
ಡ ೇನಿಯಲ್ ಎಿಂಬ ತ್ಮಮನಿದದನು.       



ತ್ರುಣ ಮಾರ್ಟಿನನಿಗ  ಬ ೇಸ್ಬಾಲ್, ಫುರ್ಬಾಲ್ ಮತ್ುಿ ಬಾಸ್ ುರ್ಬಾಲ್ ಆರ್ಗಳಲ್ಲಲ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಅಭಿರುಚಿ. ಸ್ಾಯಕ್ಲ್ 
ಓಡಿಸ್ುವದರಲ್ಲಲ ಮತ್ುಿ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಲ ಹಾಡುಗಳನುು ಅನುುವದರಲ್ಲಲ ಸ್ಾಕ್ಷುಿ ಉತಾಾಹ. ಅವನು ತ್ಿಂದ ಯ ಜ್ತ  
ಚಚಿಿನಲ್ಲಲ ಹಾಡುತಿ್ತದದನು.   

ಚಿಕ್ು ತ್ಮಮ ಅಲ ರೆಡ್ ಡ ೇನಿಯಲ್ (ಎಡಬದ್ರಗ ) ಮತ್ುಿ ತ್ಿಂಗಿ ವ್ಹಲ್ಲ ಕರಸಿಿನ್ (ಬಲಬದ್ರಗ ) ಇವರ ಜ್ತ  ಮಾರ್ಟಿನ್   



ತ್ರುಣ ಮಾರ್ಟಿನ್ ತ್ನು ಸ್ಿಂಗಡಿಗರ 
ಜ್ತ  ಮನ ಯ ಹಿಿಂದ್ರನ ಬಯಲಲ್ಲಲ 
ಯಾವಾಗಲಯ ಆರ್ವಾಡುತಿ್ತದದರು. 
ಒಿಂದು ದ್ರನ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಇಬಬರು 
ಗ ಳ ಯರು ಆರ್ಕ ು ಬರಲ್ಲಲಲ. ಕಾರಣ 
ಕ ೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಿಳಿ ಜ್ನ ಮತ್ುಿ 
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕ್ಪುು ಬಣಣದವ ಎಿಂದು 
ತ್ತಳಿಯಿತ್ು. ಮಾರ್ಟಿನನಿಗ  ಬಹಳ 
ಕ ಡುಕ ನಿಸಿತ್ು.   



ಇದ ಲಲ ತ್ತಳಿದು ಅವನಿಗ  ಅಳು ಬಿಂತ್ು. ಕ ೇವಲ 
ಮೈಬಣಣದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ ಿಲಲ ಹಗರಣ ಹ ೇಗಾಗುತ್ಿದ  
ಎಿಂಬ ಪರಶ ು ಅವನ ದುರಿಗಿತ್ು.ಿ     

ಅವನ ತಾಯಿ ಈ ಮೊದಲು ಎಷ್ ಯಿೇ ವರುಷಗಳ 
ಹಿಿಂದ  ಕ್ಪುು ಬಣಣದವರನುು ಕ ೈ ಕಾಲ್ಲಗ  
ಶ ಿಂಖಲ ಗಳನುು ಹಾಕ ಈ ದ ೇಶದಲ್ಲಲ 
ತ್ರಲಾಯಿತ್ು. ಅವರನುು ಗುಲಾಮರ ಸ್ಿಂತ ಯಲ್ಲಲ 
ಮಾರಾರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು. ಗುಲಾಮ 
ವಾಯಪಾರವನುು ನಿಷ್ ೇಧಿಸಿ 
ಕಾನಯನುಬಾಹಯವ ಿಂದು ಜಾಹಿೇರ ಪಡಿಸಿದಾಗ  
ಎಲಲ ಗುಲಾಮರಿಗ  ಸ್ಾವತ್ಿಂತ್ರಯ ದ ಯರ ಯಿತ್ು.    

ಕ್ರಿಯರಿಗ  ಸ್ಾವತ್ಿಂತ್ರಯ ದ ಯರ ತ್ರಯ ಇವರ ಜ್ತ  
ನಾಯಯಪೂಣಿ ವಯವಹಾರ ಇನಯು 
ಮಾಡುವದ್ರಲಲ.  ಎಿಂದು ತ್ನು ಬ ೇಸ್ರವನುು 
ನುಡಿದು ತ ಯೇರಿಸಿದಳು.    



 

ಕ ೇವಲ 
ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ    



ಮಾರ್ಟಿನ್ ವಾಸಿಸ್ುತಿ್ತರುವ ಅಟಾಲಿಂಟಾ ನಗರದಲ್ಲಲಯ ಮತ್ುಿ ಸ್ಿಂಪೂಣಿ ಅಮೇರಿಕ ಯಲ್ಲಲಯ ಎಷ್ ಯಿೇ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಕ ೇವಲ ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ  ಎಿಂಬ ಫಲಕ್ಗಳನುು ಜ ಯೇತ್ು ಬಿರ್ಟಿರುತ್ತಿದದರು.    ಉದಾಯನ, 
ಈಜ್ುಕ ಯಳ, ಶಾಲ  ಮುಿಂತಾದ ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ಪುು ಜ್ನರ ಪರವ ೇಶವನುು  ನಿಷ್ ೇಧಿಸ್ಲಾಗಿತ್ುಿ. 
ಅವರ ಮೈಬಣಣದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗ  ನ ಯೇಕ್ರಿ ಕ್ಯಡ ದ ಯರ ಯುತ್ತಿರಲ್ಲಲಲ.        



ಶಾಲ ಯಲ್ಲಲ ಪರವ ೇಶ ಪಡ ಯುವ ಮೊದಲ ೇನ  
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮನ ಯಲ್ಲಲ ಕ್ುಳಿತ್ು ಓದಲ್ಲಕ ು 
ಬರ ಯಲ್ಲಕ ು ಕ್ಲ್ಲತ್ುಕ ಯಿಂಡನು. ಚಿಕ್ುವನಿದಾದಗಲ ೇ 
ಕ್ಪುು ಜ್ನರ ಪರವಾಗಿ ಹ ಯೇರಾರ್ ನಡ ಸಿದ 
ಮುಿಂದಾಳುಗಳ ಚರಿತ್ರವನುು ಓದ್ರ ಮುಗಿಸಿದದನು. .     

ಹ ರಿಯಟ್ ರ್ಬಮನ್  

ಫ್ ರಡ ರಿಕ್ ಡಗಾಲಸ್ ಜಾಜ್ಿ ವಾಶಿಂಗಿನ್ ಕಾವಿಿರ     



ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಹು ಜಾಣ ವ್ಹದಾಯರ್ಥಿ. ತ್ನು ಹಾಯಸ್ಯುಲ್ಲನ ಶಕ್ಷಣವನುು ಎರಡು ವರುಷ ಮುಿಂಚ ನ ೇ 
ಮುಗಿಸಿದನು. ಅಟಾಲಿಂಟಾದಲ್ಲಲಯ ಮೊೇರಹಾವುಸ್ ಕಾಲ ೇರ್ಜನಲ್ಲಲ ಪರವ ೇಶ ತ ಗ ದುಕ ಯಳುುವಾಗ 
ಅವನ ವಯಸ್ುಾ ಕ ೇವಲ ಹದ್ರನ ೈದು ವರುಷವಷ್ ಿೇ. ಕಾಲ ೇರ್ಜನಲ್ಲಲದಾದಗಲ ೇ ತಾನು ಪಾದ್ರರಯಾಗುವ 
ನಿಶಚಯ ಮಾಡಿದನು.       



ಮೊೇರಹಾವುಸ್ ಕಾಲ ೇರ್ಜನಲ್ಲಲ ಪದವ್ಹ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲ  ಇವರು ಬ ಯೇಸ್ಿನ್ ವ್ಹಶವವ್ಹದಾಯಲಯದಲ್ಲಲ ಡಾಕ್ಿರ ೇರ್ 
ಪದವ್ಹಗಾಗಿ ಅಭಾಯಸ್ ಮಾಡತ ಯಡಗಿದರು. ಅಲ್ಲಲ ಕ್ಲ್ಲಯುವಾಗ ಸ್ಿಂಗಿೇತ್ದ ಅಭಾಯಸ್ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕ ಯರ ಟಾಿ 
ಸ್ಾುರ್ ಎಿಂಬ ತ್ರುಣಿಯ ಜ್ತ  ಗ ಳ ತ್ನವಾಯಿತ್ು. ಗ ಳ ತ್ನ ಪ ರೇಮದಲ್ಲಲ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ು. ಆಮೇಲ  ಅವರು 
ವ್ಹವಾಹ ಮಾಡಿಕ ಯಿಂಡರು.      



1954 ರಲ್ಲಲ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಿಂಗ, ಪಾದ್ರರ ಎಿಂದು ಅಲಾಬಾಮಾದಲ್ಲಲಯ ಮೊಿಂಟ ಗ ಯೇಮೊೇರಿ ನಗರದ ಚಚಿಿನಲ್ಲಲ ಕ ಲಸ್ 
ಮಾಡತ ಯಡಗಿದರು. ಅದರ ಮುಿಂದ್ರನ ವರುಷವ ೇ ರ ಯೇಜಾ ಪಾಕ್ಾಿ ಎಿಂಬ ಕ್ ಷಣವಣಿದ ಮಹಿಳ  ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಬಸಿಾನಲ್ಲಲಯ 
ಮೇಸ್ಲು ಸಿೇರ್ುಗಳ ಅನಾಯಯಯುತ್ ಕಾನಯನನುು ಪರತ್ತಭರ್ಟಸಿ ಬಸಿಾನಿಿಂದ ಕ ಳಗಿಳಿಯಲು ಅಲಲಗಳ ದಳು. ಆದದರಿಿಂದ ಅವಳನುು 
ಬಿಂಧಿಸಿ ಜ ೈಲ್ಲಗ  ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು.             





ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲಯಥರ ಕಿಂಗ, ಜ್ಯಯನಿಯರ ಇವರು ಈ ಅನಾಯಯಕಾರಕ್ ಬಿಂಧನವನುು ಪರತ್ತಭರ್ಟಸಿದರು. ಪೂಣಿ 
ನಗರವು ಬಸ್ುಾಗಳಲ್ಲಲಯ ಪರಯಾಣವನುು ಬಹಿಷುರಿಸಿತ್ು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ತ್ಮಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಲ ಆಯುಷಯದಲ್ಲಲ ಇಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು 
ಕ್ಷಣ ಬರುತ್ಿದ , ಆಗ ಜ್ನರಲ್ಲಲ ಅನಾಯಯವನುು ಸ್ಹಿಸ್ುವ, ಅಪಮಾನಗಳನುು ನುಿಂಗುವ, ಅಸ್ುೃಶಯರಿಂತ  ನ ಯೇಡುವ 
ಕ್ ತ್ತಯನುು ಸ್ಹಿಸ್ುವ ಮೇರ  ಮೇರಿ ಹ ಯೇಗುತ್ಿದ .  ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದರು.        

ಸ್ರಿಸ್ಮ 
ಅಧಿಕಾರ      

 
ಬಸ್ುಾಗಳನುು 
ಬಹಿಷುರಿಸಿ     



ಒಿಂದು ದ್ರನ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಭಾಷಣ ಕ ಯಡಲ್ಲಕ ುಿಂದು 
ಹ ಯರಬಿದಾದಗ ಅವರ ಮನ  ಮೇಲ  ಕಡಿಗ ೇಡಿಗಳು 
ಬಾಿಂಬನುು ಎಸ್ ತ್ರು.      



ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಿಂಗರ ಬ ಿಂಬಲ್ಲಗರ ಲಲ 
ಸಿರ್ಟಿಗ ದದರು. ಹಾಗು ಸ್ ೇಡು 
ತ್ತೇರಿಸಿಕ ಯಳುಲು ಹವಣಿಸಿದರು.ಆದರ  
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಇವರು ಅವರ ಲಲರಿಗಯ 
ಶಾಿಂತ್ರಾಗಿ ಮನ ಗ  ತ ರಳಿ ಹ ಯೇಗಲು 
ಬಿನುವ್ಹಸಿದರು. ಬಿಳಿ ಜ್ನರು ಕ್ಯಡ 
ನಮಮ ಅಣಣ ತ್ಮಮಿಂದ್ರರ ಹಾಗ . ಅವರ 
ಮೇಲ  ಕ್ಯಡ ನಾವು ಪ ರೇಮ 
ಮಾಡಬ ೇಕ್ು.  ಎಿಂದು ಅವರಿಗ  
ಹ ೇಳಿದರು.          



ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಬಸ್ುಾಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಹಿಷ್ಾುರ ಮುಿಂದ  ಒಿಂದು ವರುಷದ 
ವರ ಗ  ನಡ ಯಿತ್ು. ಬಸ್ುಾಗಳಲ್ಲಲಯ ಕ ೇವಲ ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ  ಎಿಂಬ 
ಫಲಕ್ಗಳನುು ತ ಗ ದು ಒಗ ದಾದ ಮೇಲ ನ ೇ ಆಿಂದ ಯೇಲನ ಯನುು ಹಿಿಂದ  
ತ ಗ ದುಕ ಯಳುಲಾಯಿತ್ು.    



1960 ರಲ್ಲಲ ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಿಂಗ ಇವರು ತ್ಮಮ ನಗರವಾದ ಅಟಾಲಿಂಟಾಕ ು ತ್ತರುಗಿ ಹ ಯೇಗುವದನುು ನಿಣಿಯಿಸಿದರು.   ಅಲ್ಲಲಯಯ 
ಕ್ಯಡ ವ ೇರ್ಟಿಂಗ ರಯಮ, ಶೌಚಾಲಯ, ಹ ಯೇರ್ಲುಲ ಮುಿಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಲ ಕ ೇವಲ ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ  ಎಿಂದು ಬರ ದ್ರದದ ಫಲಕ್ಗಳನುು 
ತ ಗ ದ ಯಗ ಯಲು ಅವರು ಶಾಿಂತ್ತಪೂಣಿವಾಗಿ ಹ ಯೇರಾರ್ ನಡ ಸಿದರು. ಕ್ರಿ ಜ್ನರ ಮುಕಿಗಾಗಿ ಮತ್ುಿ ಅವರ ಸ್ಾವತ್ಿಂತ್ರಯಕಾುಗಿ 
ಯಾಿಲ್ಲ, ಆಿಂದ ಯೇಲನ  ಸ್ತಾಯಗರಹ ಮುಿಂತಾದವುಗಳನುು ಕ ೈ ಕ ಯಿಂಡರು. ಕ್ ಷಣವಣಿದ ಜ್ನರಿಗ  ಮತ್ ಕ ಯಡುವ ಹಕುಗಾಗಿ, ಮನ  
ಮತ್ುಿ ನ ಯೇಕ್ರಿ ದ ಯರ ಯುವದಕಾುಗಿ ಹ ಯೇರಾರ್ ಮಾಡಿದರು.      





1963 ರಲ್ಲಲ ಡಾ. ಕಿಂಗ ಇವರು ವಾಶಿಂಗಿನಿುನಲ್ಲಲ ಒಿಂದು ಯಾಿಲ್ಲಯ ಆಯೇಜ್ನ  ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪರತ್ತಭರ್ನ  
ಯಾಿಲ್ಲಯಲ್ಲಲ 2 ಲಕ್ಷಕುಿಂದ ಹ ಚುಚ ಕ್ರಿ ಮತ್ುಿ ಬಿಳಿ ಜ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಮರವಣಿಗ ಯಲ್ಲಲ ಡಾ. ಕಿಂಗರ ಹಿಿಂದ  
ಸ್ಾಲಾಗಿ ಜ್ನ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಶಾಿಂತ್ತಯುತ್ವಾಗಿ ಹ ಯೇಗುತಿ್ತದದರು. ನನು ಒಿಂದು ಕ್ನಸಿದ ,  ಆ ಪರಚಿಂಡ ಜ್ನಜ್ಿಂಗುಳಿ ಎದುರು 
ಭಾಷಣ ಕ ಯಡುವಾಗ ಹ ೇಳಿದ ಮಾತ್ತದು. ಒಿಂದಾನ ಯಿಂದು ದ್ರನ ನನು ನಾಲುು ಮಕ್ುಳ ತ್ವಚ ಯ ಬಣಣವನುು ಲ ಕುಸ್ದ  
ಕ ೇವಲ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರಯವನುು ಲ ಕುಸ್ುವ ದ ೇಶದಲ್ಲಲ ನನು ಮಕ್ುಳು ಉಸಿರು ತ ಗ ದು ಕ ಯಳುುವವರಿದಾದರ .     



ಮುಿಂದ್ರನ ವಷಿ - 1964 ರಲ್ಲಲ – ಜ್ಗತ್ತಿನಲ್ಲಲಯೇ ಶ ರೇಷಠವ ಿಂದು ಹ ಯಗಳಲುರ್ಿ ನ ಯೇಬಲ್ ಪರಶಸಿಿಯನುು 
ಅವರಿಗ  ಕ ಯಡಲಾಯಿತ್ು.   



ದ ೇಶದಲ್ಲಲ ಬದಲಾವಣ ಯಾಗತ ಯಡಗಿತ್ು. ಹ ಯಸ್ 
ಕಾನಯನುಗಳು ಜಾರಿಗ  ಬಿಂದವು.   ಬಿಳಿಯರು 
ಕ್ರಿಯರು ಎಿಂಬ ಭ ೇದಭಾವನ  ಇಲಲದ  ಎಲಲ 
ಮಕ್ುಳು ಶಾಲ ಯಲ್ಲಲ ಶಕ್ಷಣ 
ಪಡ ಯತ ಯಡಗಿದರು. ಕ್ ಷಣ ವಣಿದ ಜ್ನರಿಗ  
ಕ ೇವಲ ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ ಎಿಂದು ಮೇಸ್ಲಾಗಿರ್ಿ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಮುಕ್ಿ ಪರವ ೇಶ ದ ಯರ ಯತ ಯಡಗಿತ್ು. 
ಕ ೇವಲ ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ   ಎಿಂಬ ಫಲಕ್ಗಳನುು 

ಕಾನಯನುಬಾಹಯವ ಿಂದು ಘಯೇಷಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು.    

ಕ ೇವಲ 

ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ    



ಡಾ. ಕಿಂಗ ಯಾವಾಗಲಯ ತ್ಮಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗ  
ಶಾಿಂತ್ತಯುತ್ವಾಗಿಯೇ ಪರತ್ತಭರ್ನ  ಮತ್ುಿ ವ್ಹರ ಯೇಧ ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಉಪದ ೇಶಸ್ುತಿ್ತದದರು. ಆದರಯ ಕ ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಹಿಿಂಸ್ಾಚಾರ ನಡ ಯಿತ್ು.   





1968ರ ಎಪ್ರರಲ್ ತ್ತಿಂಗಳಲ್ಲಲ ಡಾ. ಕಿಂಗ ಇವರು ಟ ನ ಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಲ ಮಿಂಫ್ ಸಿ ಎಿಂಬ 
ನಗರಕ ು ಹ ಯೇಗಿದದರು. ಅಲ್ಲಲಯ ಕ್ಸ್ ಎತ್ುಿವ ಕ್ರಿ ಕಾಮಿಕ್ರಿಗ   ಮತ್ುಿ ಬಿಳಿ 
ಕಾಮಿಕ್ರಷುಿ  ವ ೇತ್ನ ದ ಯರ ಯುತ್ತಿರಲ್ಲಲಲ. ಅದಕಾುಗಿ ಅವರಿಗ  ಆಿಂದ ಯೇಲನ  
ಹಯಡಬ ೇಕಾಗಿತ್ುಿ.      

4ನ ೇ ತಾರಿಖಿನ ದ್ರನ ಡಾ. ಕಿಂಗ ಇವರು ಮೊಟ ಲದ ಕ ಯೇಣ ಯಲ್ಲಲ ನಿಿಂತ್ತದದರು. 
ಅಲ್ಲಲಯೇ ಅಡಗಿ ಕ್ುಳಿತ್ತದದ ಜ ೇಮಾ ಅಲಿ ರ ೇ ಎಿಂಬವನು ಬಿಂದಯಕ್ು ಹಾರಿಸಿ ಅವರ 
ಕ ಯಲ ಗ ೈದನು. ಮುಿಂದ  ಒಿಂದು ಗಿಂಟ ಯಲ್ಲಲ ಅವರು ಮ ತ್ರಾದರು.     





ಮಾರ್ಟಿನ ಲಯಥರ ಕಿಂಗ, ಜ್ಯಯನಿಯರ ಇವರ ಒಿಂದು ಕ್ನಸಿತ್ುಿ. ಈ ಜ್ಗತ್ುಿ ದ ವೇಷ, 
ಪೂವಾಿಗರಹ, ಮತ್ುಿ ಹಿಿಂಸ್ ಗಳಿಿಂದ ಮುಕಿ್ವಾಗಬ ೇಕ್ು.    
ಅವರ ಸ್ಮಾಧಿ ಕ್ಲ್ಲಲನ ಮೇಲ  ನಾನು ಈಗ ಮುಕ್ಿನಾಗಿದ ದೇನ .  ಎಿಂದು ಕ ಯರ ಯಲಾಗಿದ .     





ಮಹತ್ವಪೂಣಿ ಪರಸ್ಿಂಗಗಳು 
1929 15 ಜಾನ ೇವಾರಿ ದ್ರನ ಅಟಾಲಿಂಟಾ, ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಲ ಜ್ನಮ  
1947 ಚಚಿಿನಲ್ಲಲ ಪಾದ್ರರ ಎಿಂದು ಕ ಲಸ್ ಪಾರರಿಂಭ   
1953 ಕ ಯರ ಟಾಿ ಸ್ಾುರ್ದ ಜ್ತ  ಮೇರಿಆನ, ಅಲಾಬಾಮಾದಲ್ಲಲ ವ್ಹವಾಹ   
1955-56 ಮೊಿಂಟ ಗ ಯೇಮೊೇರಿ, ಅಲಾಬಾಮಾದಲ್ಲಲ ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಬಸ್ುಾಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಹಿಷ್ಾುರ ಅಿಂದ ಯೇಲನ ಯ 
 ನ ೇತ್ ತ್ವ    
1963 28 ಆಗಸ್ಿರಿಂದು ವಾಶಿಂಗಿನಿುನಲ್ಲಲ ಪರತ್ತಭರ್ನ  ಯಾಿಲ್ಲಯ ನ ೇತ್ ತ್ವ. ಲ್ಲಿಂಕ್ನ್ ಮಮೊೇರಿಯಲ ಕ್ಟ ಿಯ 
 ಮೇಲ  ನಿಿಂತ್ು  ನನು ಒಿಂದು ಕ್ನಸಿದ ..   ಈ ಭಾಷಣ     
1964 ನ ಯೇಬಲ ಪರಶಸಿಿ ಕ ಯರ್ುಿ  ಸ್ನಾಮನ     
1968 4 ಎಪ್ರರಲ್ ರಿಂದು ಮಿಂಫಿಸ್, ಟ ನ ಸಿಯಲ್ಲಲ ಕ ಯಲ       
1983 ಪರತ್ತ ವರುಷದ ಜಾನ ೇವಾರಿ ತ್ತಿಂಗಳ ಮಯರನ  ಸ್ ಯೇಮವಾರದಿಂದು ಇವರ ಸ್ನಾಮನಕಾುಗಿ ಹಾಗು  ಅವರಿರ್ಿ 
 ಆದಶಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ್ನ್ ಕಾಿಂಗ ರಸ್ು ಸ್ಾವಿಜ್ನಿಕ್ ಬಿಡುವು ಕ ಯರ್ಟಿದ .     



ಡಾ. ಮಾರ್ಟಿನ ಲಯಥರ ಕಿಂಗ, ಜ್ಯಯನಿಯರ  
ಇವರ ರ್ಜೇವನಕಾಯಿದ ಮೇಲ್ಲನ  

ಸ್ಚಿತ್ರ ಪುಸ್ಿಕ್   


